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รายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  (แบบรายงาน ปย.2) 
(รอบระยะเวลา 12 เดือน) เร่ิม 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสนอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 
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แบบรายงาน ปย.2 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559          

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

จัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1. ความรูดานภาษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหมอยูในเกณฑต่ํา 

 จัดกิจกรรมใหความรูพื้นฐานดานภาษา
ความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
แกนักศึกษาเขาใหม ในรายวิชาการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ (4000009) 

กิจกรรมเตรียมความพรอมดวยการ
ทดสอบกอนเรียน การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (400009) ใหแกนักศึกษา
เขาใหม 
 
ภาคเรียนที่ 1/2558  
นักศึกษาจํานวน 1,651 คน  
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/2558 
 

สัปดาหแรกของการ
เปดภาคเรียน 1/2558 

และ 2/2558 

�ยังไมดําเนินการ 

�อยูระหวางดําเนินการ 

ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

�ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  
รอยละ 100 ของเปาหมาย คือนักศึกษาใหม 
ภาคเรียนที่ 1/2558  จํานวน 1,651 คน 

� เทาเดิม 

 ลดลง 
� หมดไป 

 

 

นักศึกษาสอบผานยอดเยี่ยม     224  คน   
นักศึกษาผาน                      833  คน   
นักศึกษาไมผาน                   318  คน   
นักศึกษาการเรียนไมสมบูรณ    265  คน   
นักศึกษายกเลิกการเรียน          11  คน   
ภาคเรียนที่ 2/2558  อยูระหวางดําเนินการ 

รอยละ 16.51 
รอยละ 50.45 
รอยละ 20.50 
รอยละ 16.05 
รอยละ 0.67 
อยูระหวางดําเนินการ 

ชื่อผูรายงาน  อาจารยประวิทย  ธงชัย 
 ชื่อหัวหนาสวนงาน อาจารยจิราภรณ  ทองทวี 

ตําแหนง หัวหนางานศูนยภาษา 
 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559          

         

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

จัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1. ความรูดานภาษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหมอยูในเกณฑต่ํา 

 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหความรู
พื้นฐานดานการคนหาทรัพยากร
สารสนเทศแกนักศึกษาที่เขาใหม 

 รองอธิการบดีมีนโยบายและ
มอบหมายใหสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศอบรม
การสืบคนฐานขอมูลออนไลน
ใหกับนักศึกษาใหมที่อาจารย
ประจําวิชาหรือหลักสูตรรองขอ 

 กิจกรรมโครงการ 
 กิจกรรมการคนหาสารสนเทศ

จาก OPAC (5พ.ย.2558) 
 
 
 

 การสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลตางๆที่สนับสนุน 
โดย สกอ.และฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย 12 พ.ย.58 
 
 

 

ภาคเรียน 
ที่ 1/2558 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

�ยังไมดําเนินการ 

�อยูระหวางดําเนินการ 

�ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  
- ดําเนินการไดรอยละ 80 ของเปาหมาย 

คือนักศึกษาใหม ที่อาจารยประจําวิชาหรือ
หลักสูตรรองขอ จํานวน 463 คน 
ไดเขารวมกิจกรรมอบรมการคนหาสารสนเทศ
จาก OPAC (5พ.ย.2558) 463 คน 

- ดําเนินการไดรอยละ 80 ของเปาหมาย 
คือนักศึกษาใหม ที่อาจารยประจําวิชาหรือ
หลักสูตรรองขอ จํานวน 375 คนไดเขารวม 
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลตางๆที่
สนับสนุนโดย สกอ.และฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย (12 พ.ย.57) 463 คน 

 

� เทาเดิม 

 ลดลง 

� หมดไป 

 
จํานวนนักศึกษาใหมท่ี

ทําการรองขอเขารวม
กิจกรรมการคันหา
สารสนเทศจาก OPAC 
ไดรับการการอบรม 
463 คน 100 %  

 
 จํานวนนักศึกษาใหมท่ี

ทําการรองขอเขารวม
การสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลตางๆท่ี
สนับสนุนโดย สกอ.และ
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
ไทยไดรับการการอบรม 
100 % 

- ควรมีนโยบายและ    
  จัดทําเปนโครงการ 
  อบรมหลักในการ 
  กําหนดใหนักศึกษา 
  ใหมทุกคนตองเขา 
  อบรมโดยมอบหมาย 
  ใหสํานักวิทยา 
  บริการฯเปนเจาภาพ 
  หลักโดยการเขารวม 
  ของหลักสูตรและ 
   คณะ 
 

 

แบบรายงาน ปย.2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559          

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

จัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับความเส่ียง 
แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1. ความรูดานภาษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหมอยูในเกณฑต่ํา 
 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหความรู

พื้นฐานดานการคนหาทรัพยากร
สารสนเทศแกนักศึกษาที่เขาใหม(ตอ) 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย  
10 ก.ย.2558 ฯลฯ 

ภาคเรียน 
ที่ 1/2558 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ดําเนินการไดรอยละ 80 ของเปาหมาย 
คือนักศึกษาใหม ที่อาจารยประจําวิชาหรือ
หลักสูตรรองขอ จํานวน 463 คน 

    และสถิติการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลตางๆท่ีสนับสนุน
โ ด ย  ส ก อ . แล ะ ฐ า น ข อ มู ล
วิทยานิพนธ พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึน 
49.9% เมื่อเทียบกับสถิติการ
สืบคันฐานขอมูลป พ.ศ. 2556 

 
จํานวนนักศึกษาใหมท่ีทําการรอง

ขอเข าร วมการใช เทคโนโล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร สื บ ค น
ฐานขอมูลงานวิจัย 10 ก.ย.2558 
ฯลฯ ไดรับการอบรม 100% และ
ทําให  สถิติการสืบคนฐานขอมูล
งานวิจัย ปพ.ศ. 2558  เพ่ิมข้ึน
43% เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2557 

 

ชื่อผูรายงาน นายปริญญา หงษทอง 

ชื่อหัวหนาสวนงาน อาจารยไชย มีหนองหวา 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 
 

แบบรายงาน ปย.2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559          

         

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

จัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2.จํานวนนักศึกษาลดลง 

 จัดกิจกรรมกระตุนการรับรูความมีอยูของ
มหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องมือแผนพับ   
การประชาสัมพันธเชิงรุกและการจัดหาทุน
ใหกับนักศึกษาเพื่อใหเกิดความจูงใจในการ
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
2. ใหทุนการศึกษา 

   2.1 ทุน วไลยอลงกรณ 1  
       ใหทุนการศึกษา 100 % 

   2.2 ทุน วไลยอลงกรณ 2  

3. การประชาสัมพันธเชิงรุก โดยออก
ประชาสัมพันธตามโรงเรียนตาง  ๆ
และตลาดนัดหลักสูตรที่ สกอ. จัด  

 

ตลอดปการศึกษา �ยังไมดําเนินการ 

�อยูระหวางดําเนินการ 

�ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  
รอยละ 100 ของเปาหมาย คือนักศึกษาใหม  
ปการศึกษา 2558    
จํานวน 3,345คน 

(เปาหมายแผนการรับนักศึกษาใหม) 

� เทาเดิม 

 ลดลง 
� หมดไป 

 

 

จํานวนที่มารายงานตัว 2,833 คน 
จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2557 

จํานวน 3,110 คน 

จํานวนที่มารายงานตัว 2,478คน 
 

 

รอยละ 84.69 
 
 

รอยละ 79.68  

ชื่อผูรายงาน  ผศ.คชินทร โกกนุทาภรณ 
 ชื่อหวัหนาสวนงาน อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 

แบบรายงาน ปย.2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559          

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

จัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

3. คุณวุฒิของอาจารยระดับปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 

 เรง เปดรับสมัครอาจารยท่ีมี 
       คุณวุฒิตามกําหนด 

 

ในปงบประมาณ 2558 
เปดสมัครงาน 9 ครั้ง มีผูมีวุฒิ  
ป.เอกมาสมัคร ท้ังสิ้น 16  คน 
มีจํานวนผูมีคุณวุฒิ ป.เอกมาสมัครงาน
เพ่ิมข้ึน 11 คน 
ในปงบประมาณ 2559 
เปดสมัครงาน 4 ครั้ง มีผูมีวุฒิ  
ป.เอกมาสมัคร ท้ังสิ้น 70 คน 
มีจํานวนผูมีคุณวุฒิ ป.เอกมาสมัครงาน
เพ่ิมข้ึน 54 คน เมื่อเทียบกับป2558 

30 พ.ค. 2559 
งานการเจาหนาท่ี 

�ยังไมดําเนินการ 

�อยูระหวางดําเนินการ 

�ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

 

ผลที่ไดตามวัตถุประสงค (ระบุ) 
ในการเปดรับอาจารยผูมีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ปงบประมาณ2559 สามารถเพิ่มยอดผูสมัคร
ไดเพิ่มขึ้น รอยละ 437 เม่ือเทียบกับป2558 

� เทาเดิม 

 ลดลง 

� หมดไป 

จํานวนอาจารยวุฒิ 
ปริญญาเอกมาสมัคร
งานเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 

 

 สงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย 
ในสาขาวิชาท่ีมีความพรอมและสามารถ 

      จัดภาระงานใหเกิดความสมดุล 
      ในรายวิชาได 

มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย ท้ั ง
ทุนการศึกษาและสนับสนุนทุน 
การทําวิทยานิพนธ 
ในป 2558 จํานวน 6 ราย 
ในป 2559 จํานวน 6 ราย 
 
ตามมติคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบุคลากร 

30 พ.ค. 2559 
งานการเจาหนาท่ี 

�ยังไมดําเนินการ 

�อยูระหวางดําเนินการ 

�ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
  
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  
สามารถสนับสนุนใหอาจารยที่มีความพรอม
พัฒนาคุณวุฒิอาจารยไดตามที่เสนอขอ
ทุนการศึกษา หรือขอสนับสนุนทุนในการทํา
วิทยานิพนธ ทุกรายที่ไมติดเงื่อนไขขอกําหนด 

� เทาเดิม 

 ลดลง 

� หมดไป 

 

 

 

แบบรายงาน ปย.2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559   

        
 

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรม 

จัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

3. คุณวุฒิของอาจารยระดับปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 

 มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณวุฒิอาจารยโดยการ
อนุมัติให ลาศึกษาตอ 
ในป 2558 จํานวน 2 ราย 
ในป 2559  
   ไดรับทุน vru จํานวน 3 ราย 
  ทุนสวนตัว     จํานวน 3 ราย 
 
ตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
(กบพ.)  

30 พ.ค. 2559 
งานการเจาหนาท่ี 

�ยังไมดําเนินการ 

�อยูระหวางดําเนินการ 

�ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  
สามารถสนับสนุนใหอาจารยที่มีความพรอม
พัฒนาคุณวุฒิอาจารยไดตามที่เสนอขอลา
ศึกษาตอแมวาจะไมไดใชทุนจากมหาวิทยาลัย
หรือใชทุนจากมหาวิทยาลัย 

 

� เทาเดิม 

 ลดลง 

� หมดไป 

ไมสามารถทําใหหมดไป
ได เ น่ืองจากอาจารย มี
ความตองการที่จะลา
ศึกษาตอหลายคนแตติด
เงื่ อนไขการทํางานไม
ครบตามระยะเวลาหรือ
ยั ง ไ ม มี ผ ล ก า ร ส อ บ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ 
 
 

 

 

ชื่อผูรายงาน  นายจักรี อินทํา 
 ชื่อหัวหนาสวนงาน นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 

 

แบบรายงาน ปย.2 



 
 

8 

แบบรายงาน ปย.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559         

  

การจัดการความเส่ียง โครงการ/กิจกรรมจัดการความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก วช. มีจํานวนนอย 

 สถาบัน วิ จั ย แล ะพัฒ นา  จั ดสร ร
งบประมาณ ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 
ห ลั ก สู ต ร ล ะ  100,000 บ า ท                
เพ่ือสนับสนุนใหหลักสูตรรวมกันทํา
ผลงานวิจัย เชิงวิ จัยชุมชน โดนเนน
การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ
และการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษามี
สวนรวมมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
 

1) คลีนิควิจัย พบปะชาวคณะในวัน   
เจาฟาวิชาการ 15 กุมภาพันธ 2559 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ คายวิจัย    
    ชุมชนเปาหมาย(กําลังดําเนินการ) 

3) พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 
    ทุน วช.60 ในมหาวิทยาลัยโดยเชิญ 
    ผูทรงคุณวุฒิในสาขา  ตางๆ ให   
    ขอเสนอแนะ(กําลังดําเนินการ) 

4) คายวิจัยเพื่อใชในการขอผลงาน 
    วิชาการ เพื่อสรางนักวิจัยรุนใหม  
    ในการที่จะเขียนขอเสนอขอทุน 
    วิจัยตอไปในอนาคต   
    (กําลังดําเนินการ) 

5) ปรับประกาศเกณฑภาระงาน 
    ดานการวิจัยใหเหมาะสม เพื่อ 
    กระตุนการสรางผลงาน 
    วิชาการและการวิจัย  
    (กําลังดําเนินการ) 

31 ก.ค. 2559 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

� ยังไมดําเนินการ 

อยูระหวางดําเนินการ 

�ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

�ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ผลที่ไดตามวัตถุประสงค 
-  เพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยปจจุบันและ 
    นักวิจัยกลุมใหมเขามามีสวนรวม 
    ในการเสนองานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
    อยางนอยรอยละ 10 ของนักวิจัย 
    ท่ีมีอยูในปจจุบัน(กําลังดําเนินการ) 
-  ดําเนินโครงการ วิจัยเพ่ือเขาสูตําแหนง 
   ทางวิชาการ โดยมีนักวิจัยรุนใหมเขารวม 
   โครงการจํานวน...... คน  
   มีการสงงานวิจัยจํานวน ...... โครงการ    
   (.... คน) เปาหมายรอยละ 80  
   ผลการเสนองานวิจัยรอยละ 96.30  
   (กําลังดําเนินการ) 

� เทาเดิม 

�  ลดลง 

� หมดไป 

คาดวาเม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จความเสี่ยง
เร่ืองจํานวผลงานวิจัย
ท่ีไดรับทุนสนับสนุน
จาก วช.จะมีจํานวนท่ี
เพ่ิมขึ้น ทําใหความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
 



 
 

9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(สําหรับปการศึกษาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559)   รอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 สิงหาคม 2558  ถึง  30 กรกฎาคม 2559  

         

การจัดการความเส่ียง 
โครงการ/กิจกรรมจัดการความ

เส่ียง 
ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

การดําเนินการตามแผน/ 
ผลที่ไดตามวัตถุประสงค  

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

แนวทาง 

การปรับปรุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
2. การเผยแพรผลงานวิจัยและการนํางานวิจัยไปใชประโยชนมีอยูนอย 

 สนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไป
เผยแพร กับ  ในลักษณะการบริการ
วิชาการแกกลุมเปาหมาย 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ 

    ประชาสัมพันธ แหลงการนําเสนอ 

    งานวิจัยและวารสารที่มีใน 

    ฐานขอมูล เพื่อใหอาจารย/ 

    นักวิจัยไดเขาถึงขอมูล 

    (กําลังดําเนินการ) 
 

31 ก.ค. 2559 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

� ยังไมดําเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

� ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 

�ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ผลที่ไดตามวัตถุประสงค 
-  สนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรงานวิจัยสู 
   สาธารณะมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
-  เพิ่มจํานวนงานวิจัยของนักวิจัยมากขึ้นเพื่อ
เพิ่ม 
    โอกาสในการที่จะถูกนํางานวิจัย นําไปอางอิง  
- นํางานวิจัยไปใชประโยชนทางวิชาการ 
   และสาธารณะ 
 
 

 

� เทาเดิม 

�  ลดลง 

� หมดไป 

คาดวาเม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จความเสี่ยง
เร่ืองการเผยแพรผลงาน 
วิจัยและการนํางานวิจัย
ไปใชประโยชนมีอยูนอย
จะมีจํานวนท่ีการ
นําไปใชประโยชนมาก
ขึ้นทําใหความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

 

ชื่อผูรายงาน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ 
ชื่อหัวหนาสวนงาน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 

แบบรายงาน ปย.2 


